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4, ക. ഇരു വെളിച്ചവും ന 

[പാശ്ചാത്യാക്യൊയികാസംഗ്രഹ്റമ] ഴ് 
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കി ആറ് 

ളി 24 എ ഫ്ലൂ ൽ, 
ടകം യും. മം ി ലി ഴം റം. ം ം 

7 കല് ന 

വിദൃഠത്ഥികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണു” ഞങ്ങ0ം ഈ ഗ്രന്ഥ: നാലു 
റാക്കിയിട്ടുക്ളതു". ഓരോ ക്ലാസ്സ്റി ഷെയും മാതൃഭാഷാധൃയനത്തീറ്* 
നിര് ഭആശിച്ചിട്ടു്ള പുസ്തകങ്ങളില് കുട്ടികഠം പരി പയിക്കുന്ന പദങ്ങ 

ളെയും പ്രഭയാഗങ്ങളെയും ശൈലിക ളെയും അവരുടെമനസ്സില് കൂടു 
തല് ദ്ൂഡ്ഥമായി പ്രതിഷ"ഠിക്കുന്നതിനും ബഹുമുഖമായ വിജ്ഞാനം 

അവക്കു” നല്കുന്നതിനും ഉപകരിക്കത്തക്കവിധം ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങ 

ളിലെ പ്രതിപാദൃങ്ങളും പ്രതിപാദന രീതിയും ക്രമപ്പെടുത്തി സംവി 
ധാനം ച്ചെയ്തിട്ടുണ്ടു. ഓരോ ക്ലാസ്സിലുപ്പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മാന 
സികവും ഭാഷാവിജ്ഞാനപരവുമായി ക്ക ലവാരത്തിനൊപ്പിച്ചാണു 
അതാതു" ക്ലാഡ്ഡ്യിലേയ്ക്കു: പുസ്തകങ്ങറം നിമ്മിച്ചിട്ടള്ളതു". മുന് കാസ്സ 
കളിംഘല പുഷ്ലകങ്ങളിലുള്ള പദങ്ങളും രചനാ ശൈലികളും വേണ്ടീ 
ട്രത്തോളം അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളില് ആവത്രിക്കിക, 
ഓരോ ക്ലാസ്സ്ിലുമുള്ള വിദ്യാത്ഥികാംക്കു” പുതിയ വാക്കുകളും 

തൃതന ശൈലികളും മനസ്സിലാക്കാന് അവസരം “നല്കുക, മലയാള 
സാഹിതൃത്തിലെ സുപ്രധാനവും മനോഹരവുമായ കവിതകളോടും 
അവയുടെ കത്താക്കന്മാരേേടും സന്വക്കം പുലത്താന് കുട്ടികളെ 
സഹായിക്കുക, ഗാനനാടകം, ഗദൂനാടകം, ഒററര്്ലോകം, ഭാഷം 
ഗാനം, ജീവചരിത്രം, ദേശചരിത്രം, നോവല്, സഞ്ചാരകഥ, 
ശാസ്ത്രം, സാമാനൃവിജ്ഞാനം, തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളില് 
ബോലികാബാലന്മാക്കു്” കാതുകം ഉളവാക്കുക, എന്നിവയാണു” ഈ 
ഗ്രന്ഥപരമ്പരയുടെ മുപ്യലക്ഷ്ൃങ്ങാം. ഇക്കായ്ക്ത്തില് ഞങ്ങറം എത്ര 
മാത്രം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു” നിശ്ചയിക്കേണ്ടതു” ഇന്നാടിലെ അധ്യാ 
പകസുഹ്ൃത്തുക്കളും വിദ്യാഭ്യാസവി ച ക്ഷണന്മാരുമാണു', 

അംശി പി. ശ്രീധരന്നായര്, 
പ്രസാധകര് എന്, കൃഷ്ണപിള്ള 

ച വി. ആനന്ദക്കുട്ടന്നായര്. 



ഈ ഗ്രന്ഥത്തെപ്പഠഠി 

ചിത ഒരു സംഭാഷണഗാനമാണു”. ഒരു 

പാവപ്പെട്ട പുല്*_ യുടെ ജീവിതം ഇതില് 

ചിത്രീകരിക്കാന് ശ്രമിച്ചിട്ടണ്ടു", അവളുടെ 

നു നൈമ്മല്യവും സംതൃപ്തിയും “പ്രണമുള്ള 

വിട്ടിലെ പെണ്മണി'"കംക്കു” ഉണ്ടായെന്ന 

വരില്ല. അഭിനയിക്കാന് പററിയ ഒരു കൃതി 

യാണിത്. 

൧22. ധന 1] പ്ല ഷ്ര്മക്മക്ികിംള് ചാമി ചിമ്മി ൪൭" ഥീ ചഞ്ാ 0 ക് ളിക് ചി 

റ നയയാടത്യ്തത്തതത്തുന്തത്തത്ത് 



റ 
തം. ) 

് റ് 

ി 

ചീതയും തമ്പൃരാടടിയും 

മതം, ജാതി എന്നൊക്കെ നിങ്ങറം കേടിരിക്കും, 

ഹിന്ദുമതത്തില്തന്നെ പല ജാതിക്കാരുണ്ടു; പല ജാതി 

ക്കാര് എന്നു പറഞ്ഞാല് മതിയാവില്ല; പല പല ജാതി 
ക്കാർ എന്നു പറയണം. . നമ്പൂരിയായും, നായരായും, 

ഈഴവനായും, പുലയനായും, പറയനായും മനുഷ്യനെ 

ജാതി വേര്തിരിച്ചു. ഇവയില്തന്നെ നമ്പുതിരി മുത 
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ലായവര് ജാതിയില് ഉയന്നവരായി. പുലയനും പറയ 

നും ഉയന്ന ജാതിക്കാരുടെ അടിയാന്മാരായി. ഈ രീതി 

നമ്മുടെ നാട്ടില് നിന്നു” തീരെ മാഞ്ഞുപോയിട്ടില്ല. ഇന്നു” 

മനുഷ്യക്കു' ജാതിയുടെ പേരില് പാതിത്യം കല്പിക്കുറി..തു 
] 

ഇന്ഡ്യയുടെ ഭരണഘടനാനിയമപ്രകാരം കുററകര 

മാണു്. 

ന് 

പുലയര്, പറയര് തുടങ്ങിയ ജാതിക്കാര എളിയ 

രിത്രിയില് ജീവിച്ചുവന്നു. പകല് മുഴുവന് പാടത്തു പണി 

തിം വയറുനിറയെ ആഹാരത്തിനുള്ള വക അവ 

ക്ട കിട്ടാറില്ല. വേലച്ചെയ്ത്ു തളന്നവരുമ്പോറം അന്തിയുറ 

ങ്ങാന് ഒരു ചെറുമാടം മതി. അവക്കു” അമിതമായി 

സുഖിക്കണമെന്നില്ല. അന്യം കാട്ടണമെന്നില്ല. 

ആരോടും വി നയമായി പെരുമാറും. ചെയാവുന്നതും 

ചെയ്തുക്രടത്തതും എന്തെന്നു” അവക്കറഠിയാം. ഇതിനെ 

ല്യാം പുറമേ അവക്കു ദുരഭിമാനമില്ല. ആണും പ്പെണ്ണം 

പാടത്തു പണിയെടുക്കും. അന്തിക്കു ചന്തയ്യപോകം. 

ആഹാരത്തിനുള്ള സാധനങ്ങഠം വാങ്ങിക്കും. തുളളുത്ു 

ല് 
] 



0 

കൊണ്ടു ഓണാപോലെ കഴിയും. വലിയ ആളുക 

മെന്നു ഭാവിക്കുന്നവരുടെ വീടുകളില് കണികാണാന് 

പോലുമില്ലാത്ത സംത്്്യിയും സഖ്യവും താണജാതി 

ടെ ചെറുമാടങ്ങളില്”ഉണ്ടു'. അവരുടെ ജീവിതം 

പരിശ്ുദ്ധവുമാണു'. 
പത്തു 

നള ക ചു 
ക ) 

[0 1 

വ... ക ചം .. 



ഒന്നു” 

ഒരിക്കല് ഒരു വലിയ വീട്ടിലെ 

തമ്പുരാട്ടി ്ലാാപ്പട ഒരു പുല 

യിപ്പെണ്ക്,ഴാവിനെ കണ്ടുമുട്ടി. 

തമ്പുരാടി വീട്ടിന്െറ മതിലരി 

കില്നിന്നു” കാറവുകൊള്ളുകയാ 

യിരുന്നു. അപ്പോഴാണു” പുലയി 

വഴിയില്ക്രടി തിടുക്കത്തില് നട 
നനുപോകുന്നതു കണ്ടതു”. അവളെ 
പ്പഠറി അറിയാന് തമ്പുരാട്ടിക്കു 
കാതുകം തോന്നി. തമ്പുരാട്ടി 

ചോദിച്ചു:-- 



മണവാട്] 

| 
തമ്പുരാടി: 

കൂറവകാര് നിന്നെ വിളിപ്പുതെന്തേ??? 

ചീത: 

ച്വതയെന്നാണെനന്െ ുന്യുരാട്ടി?? മു 

% തന്മുരാട്ടി: 

“എന്തേ നിന്മേനി കവത്തുച്ചോവാന്?? 

ചീത: 

&€ ചെന്തിവെയിലിത കരിഞ്ഞതാണേ” 4 

5... യം 

2, ക്രറ൮കാര്  ബന്ധുക്കഠം. ക്രു ട് സ്റ്റേഹം. 

എന്തേ - എന്താണു ? 

4, മേനിട ശരീരം, മേനിപറഠറയുക (തന്നത്താന് 

പുക പ്രറയുക) പത്തുമേനി വിളവു” (ഒന്നിനു പത്തി 

രട്ടിവിളവു ) എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ. അവിടെ 

മേനി എന്നതിന് പൊങ്ങച്ചം, ഇത്ര ക്രടുതല് എന്നി 

ങ്ങനെ അതംവരും. 



തമ്പുരാട്ടി: 

“എന്തേനിന്കയ്യില് തഴമ്പവീഴാന് 7? 

ലീത: ം 

%അന്തിയാവോളം പണികളണ്ടേ.?? 0 

തമ്പുരാട്ടി: 

4 നീന്മടിക്കെട്ട മുഷിഞ്ഞതെന്തേ?? 

? ചിത: 

4: എണ്ണുകണ്ടിദ്ട്്േ യാളചെന്നേ? 8 

തമ്പുരാടി: റ 

€ “4 എന്മേനി൯മുണ്ടിത്ര മേോശമഠവാന്?? 

ചീത: 

"ചുററിയതല്ലാണ്ടടിയയില്ലേ "7. 10 

തമ്പുരാട്ടി. 

& € ? മാറിടമെന്തേ മറപ്പതില്ല 7 

ചീത: 

: കീറത്തുണിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല.” 1 2 

ട് ന തത്തു 

10. പുററിയതല്ലാണ്ടു ട് ഉടുത്തിരിക്കുന്നതല്ലാതെ 

അടിയനു” ട് എനിക്കു്. താണജാതിക്കാര മേല്ജാതിക്കാ 

രോടു” പറയുമ്പോറം ഇങ്ങനെ ചില ത്തചാരവാക്കുകറം 
ത്യ 

ഉപയോഗിക്കണം, പണ്ടു”. 

ന 

ം 



10 

തബുരാട്ടി; 

““ആരാനുംകാണുമ്പോഠം നാണമില്ലേ??? 

ചീത: 

“നാണിക്കാനെന്തുളടഒ തമ്പുരാട്ടീ” 14 

തന്മുരാടി; 

“അന്തിയായല്ലേം പോകാത്തതെന്തേ?? 

ചീര ഹ 

ചേന്തയില്ചോകണം തമ്പ്രാട്ടി? 16 

തമ്പുരാടി: 

“ചേന്തയിലെത്തുവിശേഷമിപ്പോഠം?? 

ചിത: 

“കല്പരീവാങ്ങണം ക.ഞ്ഞിവയ്ക്രാന്? 18 

തമ്പുരാട്ടി; 

“തന്നത്താന് പോകുവാന് പേടിയില്ലേ??? 

ചിതഃ 

“ചപ്ടിക്കായെന്തുള്ള തമ്പുരാട്ടീ” റ) 
അം ശം 

14. എന്തുള്ളു ം- എന്താണുള്ളതു” 
18. കപ്പരി- അരി ആലാരവാക്കു”) 

റ 



4 

തമ്പുരാട്ടി: 

വേളിയിതേവരെയായതില്ലേ?? 

ചിത: 

“നജോളെയടിയന്െറ വേളിയാണേ?? റ ളള 

തമ്പുരാട്ടി; 

ആഹാ, ധീയെനത്തേ പുറത്തിറങ്ങാന്??? 

വീത: 

“കഞ്ഞിക്കരിവാങ്ങാന് കാശുവേണ്ടേ??? 94 

തന്മൂരാട്ടി: 

്യിന്നോടയാഠംക്കേറെയിഷ്ടമുണ്ടോ??? 

[ 
ചീത: 

ചേഫവാനേയെല്ലാമറിഞ്ഞുകൂട്ട? 886 

ി % മ% % 

22% വേളി കല്യാണം 

20. പഹവാന് - ഭഗവാന്. (ഈശപര൯) ചിത 
യ്ക് പഠിത്തം കുറവായതുകൊണ്ടു” അവഠംക്കു” ഭഗവാന് 
എന്നു” ശരിയായി പറയാന് അറിഞ്ഞുക്രടാ. 

അറിഞ്ഞുക്രടു -- അറിയാവു. 



ഴ് 

1 

തമ്പൃയരാട്ട: 

“വേളിക്കീവസ്രരമടത്തുകെളള 

ക ചിത: 

നേന്നായിരിക്കട്ടെ തമ്പരാട്ടീ.!? 8 

തമ്പുരാട്ടി; 

“നേരമിരുട്ടി, വേശം നടകള്” 

ചീത: ടി ി 
%€ നേരാണു, ചോണേ ഞാന് തമ്പുരാട്ടി.” 90 



രണ്ടു" 

അന്നത്തെ ക്രുടിക്കാഴച അങ്ങ 

നെ അവസാനിച്ചു. പിന്നീടൊ 

രിക്കല് തമ്പുരാടി ചീതയെക്കണ്ടു. 

ചീതയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞി 

രുന്നു. ആ വ്വിശേഷം കേഠംക്കാ൯ 

തമ്പുരാടിക്ക്-“കാതുകം തോന്നി. 

കല്പ്യാണത്തിന്െറ ആഘോഷ 

ങ്ങളെപ്പുററി തമ്പുരാട്ടി ചോദിച്ചു. 

അതിനു ചീതയുടെ മവുപടി 

ഇങ്ങനെയായിരുന്നു:-- 

! 



മ് 

കഥ്ധ്യണം 

ചീത; 

ി കോട്ടുകമ്പഞ്ചാറ വെച്ചുകെട്ടീ 

കൂട്ടർ മുററത്തൊരു പന്തലിള.”” 82 

തമ്പൃയരാട്ട: 

“ചേന്തലില് വെള്ള വിരിച്ചതീന്മേ- 

ലെന്തു വിതാ നഞ്ങഠം-ജചയ്യിരുന്നു!?? 34 

ചീത: 

 വെള്ളയുമീല്ല, കവപ്പരീല്ല 

ചിക്കുപചായു” യീളെ വിരിച്ചിരുന്ന.” 80 

ഒറു ക്രട്ടര് --ബന്ധുക്കഠം, 

ഒ. വെള്ളവിരിക്കുക - പന്തലിനെറ ഉഠംവശ 

ത്തെ ഓല മറയത്തക്കവണ്ണം വെമ്ളത്തുണി ചേതൂ്ഉ പിടി 

പ്പിക്കുക. വിതാനം  അലദ്മാരം. 

86, വെമളയുമില്ല, കറപ്പമില്ല - വെള്ള വരിച്ചി 
ല്ല എന്നു തന്നെയല്ല യാതൊരലങ്കാരവും ചെയ്തിരുന്നില്ല 

എന്നു പറയുന്നതിനു പകരം *“വീടുമില്ല ക്രടുമില്ല” എന്ന 

മാതിരി പറയുകയാണു . 
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തമ്പുരാടി; 

“കല്യണ വേദി പടുത്തു കെട്ടി 
മല്ലപ്പുമാലകഠം ച്വാത്തിയില്ലേ?? 3 

ദ ചിത: 

ഗിറപഠ വച്ചു നിലവിളക്കും 

തിരിയിട്ടു കത്തിച്ചു വച്ചിരുന്നു. 40 

തമ്മുരാട്ട 1: 

€മംല്യം ചാത്തു( ന0ഠം കളിച്ചു 
വഴിചാടുമൊന്നും കഴിച്ചുതീല്ലേ??? ക 

ചീത? 

“പ്യലരകാലേ ചോയിക്കുളിച്ചുവന്നു 

ചെവകാവിലമ്മനു യേര്ച്ചവച്ചു.” 44 

98. കല്യാണവേദി --കതിര്മണ്ഡുപം. കല്യാണം 
കഴിക്കാന് പോകുന്ന പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഈ സ്ഥാനത്തു” 
വന്നു ചടങ്ങു നടത്തുന്നു. 

40. നിറപറ ട നിറല്വ പഠ. (നെല്ല, അരി ഇവ 
യില് ഏതുമാവാം.) 

42, മംഗല്യം താലി. വഴിപാട്ട് - ഈശ്വര 
നെ പ്രീതിപ്പെടുത്താന്വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന വസ്തു. 

44. പുലര്കുലേ - അതിരാവിലെ; സൂര്യന് ഉദി 
ക്കു വ്വോറം, 

ര 



ത ന്ത് ത്ത് എം: 

10 

തമ്പുരാട്ടി; 

വാദ്യഫഘോഷങ്ങളോടെറത്തു നിങ്ങം 

മണവാളയെയെതിരേററതില്ല?? 46 

ചിത: 

“അങ്ങേരു പന്തലിലെത്തുദവാളം 

ചങ്ങാതി ശീലക്കുടപീടിച്ചു.”” 48 ഴു 

തമ്പുരഗ്അി: കു ഃ 

&സില്ക്കും കസവിട്ട പാവമണ്ടു.. ൽ 
മൊക്കെനീന് കാന്തനണീിഞ്ഞിരുന്നേം?? റ 

46. വാദ്ദയഘോഷങ്ങംം ട് കൊട്ടു”, പരം 
മുതല്ലായവ. മണ്।ഡാഒന് കല്യാണമഖ്ലെറുക്ക 

മണവാളന് 24 മണവാടി. 

50. സില്ക്കു” - പട്ട്. (സി 
ക്കാണു ) കാന്തന് ട ഭത്താവയ". 



0 

ചിത: 

വ പ കേമ്പിരി മുണ്ടൊന്നുടടത്തിരുന്നു 

കുറീമുണ്ടും തോളിലണീഞ്ഞിരുന്നു.?? ഉള 

തമ്പുരാടി; 

“കല്യാണപ്പന്തലിലേയ്ക്കിറങ്ങാ൯ 

വീന്നെയണിയിച്ചതാരു ചീതേ?? 64 

ചിത: 

അമ്മായീം കോതേയും ക്രടെ വന്നു 

മുടീ ചീകി നെററീയീല് പചൊട്ടുകത്തി.”? 68 

തന്മുരാട്ടി: 

€ബസ്ധുവൃം മിത്രവ്ം മറവമായി 

വളരെപ്പേര് വേളിക്കു വന്നിരുന്നോ??? 68 

കേമ്പിരി ട വില കുറഞ്ഞ ഒരു തരം തുണി. 

- തോവ്ര്ത", കുറിയ മുണ്ടു് “എന്നതില് നിന്നു 
ന്നായി. 4“ കുറിയാണ്ടു' 7?” എന്നു” ചിലര് 

ന് 

എ 

്യിയ ൧29൭ -- ഒരുക്കുക. 

കി ബന്ധു, സ്റ്റേഹമുടള.വര്൪. 



കി [ 

നി 

മ 

ചിത: 

4 അയല്വിീട്ടുകാരു മിണങ്ങരുമറ_ 

യിരുപ്തില് കുറയില്ല തമ്പുരാട്ടി” 

തമ്പുരാടി; 

താലി കഴുത്തിലണിഞ്ഞയേരം 

ന0ണമായില്ലേ നീയക്കു ച്തേ??? 

ചീത: 

““ആര്പ്പം കുരവയും ക്ട നരം 

അടിയനു വെപ്പാളമായിരുന്നേ.”? 

ന്നി തി 

60, ഇണങ്ങര് 5 സ്വന്തക്കാർ; 

64. വെപ്രാളം -“പരിദ്രമം. 

69 

64 



മുന്നു” 

ചീത കെട്ടിയവന്െറ വീട്ടില് 

നിന്നും മടങ്ങി വന്നു. അവറം 

ഇന്നു ഒരു €്യയാണു്. ച്ചീത 

തമ്പരാടിയെ കാണാന് ചെന്നു. 

വേളിക്കു ഉടുക്കാന് വ്ര്ത്രം കൊ 

ടുത്ത തമ്പുരാട്ടിയല്ലേ 3 ആ തമ്പു 

രാട്ടിയെ മറക്കാമോ ? ചീതയെ 

കണ്ടപ്പോഠം തമ്പുരാട്ടിക്കു സ 

ന്തോഷം തോന്നി. അവര് ചീത 

യോട്ട പുതിയ പൊറുതിയെ 

പ്പുഠറി ചോദിച്ചു:-- 



ഭി 
1 

കടംബജീവിതം 

തന്പുരാട്ടി: 

അ “വരു വരു ചീതേ നീയെന്നുവന്നുന് 

68, 

ചീത 

അടിയ നെയിന്നലെക്കൊണ്ടുചോന്നു.? 60 

തമ്പുരാട്ടി: 

അവിടെ യിന്നെത്ത്യെ്നം കൊണ്ടുചോന്നു..?" 

ച്വീത: 

“അവലും പുകേലയും കൊണ്ടുവന്നു? 668 

തമ്പുരാട്ടി; 

“യിന്െറയീവേഷം കളഞ്ഞതില്ലേ?? 

ചീത; 

വഷങ്ങളെന്തീന്നു തമ്പുരാട്ടീ?” 70 

ഴ് ളാ! __ യം ത്തതതത്്തെ 

അവലും പുകേല്പയും 5 അവലും പുകയിലയും, 

കല്യാണം കഴിച്ചു” ഭത്താവിന്െറ ക്രടെ പോയിട്ട്” 

ആദ്യം വീട്ടിലേക്കു വരുമ്പോറം അ ്പുരക്ഥായ്യംം 
എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമല്ലോ, അതിനാണു" 

അവലും പുകയിലയും. 6, 



54 

തമ്മുരാടി: 

“പുലയനി വേ ഷഞ്ങളിഷ്ടമാണോ?? 

ചീത; 

% അങ്ങേക്കിതൊക്കെയുമിഷ്യമാണേ!?? നള 

തമ്പുരാട്ടി: 

എന്തു യിഠമാണയാഠാക്കു ചീതേ??? 

ചീത; 

“അടിയയെപ്പേദ്ടെ കവത്തിരിക്കും 70. 

തമ്പുരാട്ടി; 

ചന്തംതികത്ഞ പുരുഷയാണോ?? 

ചീത: 

“അടിയ രങക്ങേരൊരുതേവരാണേ.?? 0 

നന്തി ന യം 

76, ചന്താ തികഞ്ഞ ട് നല്ല അഴകുള്ള, തമ്പരാട്ടിക്കു് 

അയാം സുന്ദരനാണോ എന്നറിയണം. 

അടിയനു” അങ്ങേരു” ഒരു തേവരാണേ -- എനിക്കു് 

അദ്ദേഹം ദൈവമാണു. ഭത്താവിനെ അവഠറം 

ഇയൃശൃച്ചരനെപ്പോോലെ സ്സ്റേഹിക്കുന്നു. അയാഠം 

കുത്തോ വെളത്തോ ന്നന്നു അവാം നോക്കു 

ന്നില്ല. 



നന്നായ 

2൭ 

തമ്പരാടിഃ; 
യിന്നെപ്പല പി) വിളിപ്പതെന്ത?ഃ?? 

ചിത. 

ചെണ്ണേയെന്നാണെനന്െറ തമ്പരാട്ടി” 

തമ്പുരാട്ടി; 

“ഓാമന്യമേമെന്നു വിളിയഷ്കുയില്ലേ?? 

ചീത: 
തം 

എന്നു വച്ചാലെത്തു തമ്പരട്ടീ??? 

തമ്പുരാട്ടി; 

“ഇപ്പോഴും വേലയ്ക്യ പോകുമോ നീ? 

ചിതഃ 

““അഃങ്ങരൊരുമിച്ചു പചോകുമെനാം?? 

തമ്പുരാട്ടി; 

ഉച്ചയ്ക്കു ഭക്ഷണ മൊന്നുമില്ലേ??” 

പീത ഃ 

തണ്ലിലിരുന്നു തളര്ച്ച ോറം? 

തമ്പരാടി।; 

44ക്ഷിണിച്ചുപാടത്തുവീഴുകില്ലേ?? 

ട്ട) 

പി 

84 



88. 

90. 

26 

ചീത: 

:വീിട്ടീല്ലീഭന്നോളം തമ്പുരാട്ടി? 88 

തമ്പുരാടി; ം 

&ഏപ്പോഠം യീ വീട്ടില് മടങ്ങിയെത്തും?" 

ചീത: 

44 അന്ത്രിയ്കടിയത്ങഠം വേലകേവം.”” 88 
നി 
തമ്പുരാട്ടി: 

കൂലീയിരുവര്ക്കു മെന്തു കീട്ടും?? 

ചീത: 

&നാലഞ്ചെ, കൂലിയാ൯ നൊല്ലകീട്ടും.” 90) 

തമ്പുരാടി; 
റ 

“അതുകൊണ്ടു രട്േപേരെനത്തുകട്ടുംഃ? 

ഷാ യിനി 

വേലുകേവക ടട ജോല അവസാനിപ്പിക്കുക. 

ക്രലിയാന് ട ഒരു അവു” (ഒരു ക്രലിയാന് ഉദ്ദേശം 

ഇരുനാഴിയോളം വരും.) 



2 കഴ 

ചീതഃ 

(ഒരു നേരം കഞ്ഞികുടിക്കുമെന്നും"? [1 

ി തമ്പുരാട്ടി: 

“കഞ്ഞിക്കു കറികഠെന്തായീരിക്കും?? 

കം ചീത: 

44കപ്പുവേവിക്കും മുതിരകണേം.? 04 

തമ്പരാട്ടി; 

& ആരാന് വിശേപ് 'ചുവ്യുന്നുപോയാല്?? 

ചീത: 

തുള്ളതില് പംകുകൊടുത്തയയ്ക്കും?” 90 

തമ്പുരാട്ടി: 

“അന്നു നീ ചട്ടിത്നിയാകയില്ലേ??” 

ചീത: 

€&അങ്ങേരെനിക്കു ൭. രതിവയ്ക്കം” 98 

ി :  തമ്പരാടി; 

എ ലിടിയാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങാം തമ്മില്? 

ലീത: 

““തൈവം തുണയ്ക്കട്ടെ തമ്പുരാട്ടീ.” 100) 

96, ആരാന്൯ വിശേഷി ല്ലൂവന്നുപോയാല്? ട് ആരെ 
ി ക്ിലും വിരുന്നുകാര് വന്നാല്? 



മുന്നു" 

കാലം കുറ കഴിഞ്ഞു. പട്ടിണിയും 

കഷ്ടപ്പാടും കൊണ്ടു” ചിത മെലിഞ്ഞു 

പോയി. ഇന്നു്” അവഠം പണ്ടത്തെ 

ലുറുക്കുള്ള പെങ്തുല്ല. എങ്കിലും പുല 

യന അവളോടുള്ള സ്ന്റേഹത്തിനു കുറ 

വില്ല. അവര് തമ്മില് വഴിക്കില്ല. ഇല്ലാ 

യ മയും വല്ലായ' മയും പറഞ്ഞു” വിഷ 

മിക്കാറില്ലം നാളത്തെപ്പുററി അവക്കു 

വലിയ ചിന്തയില്ല. എല്ലാം ഈശ്വ 

രന് തരും എന്നു” അവര് വിശ്വസി 

ക്കുന്നു. തമ്പുരാട്ടിക്കു' ഇതൊക്കെ പൃത്ത 

രിയാണു*. ചീത്രയുടെ ശരീരസ്ഥിതി 
കണ്ടു” തമ്പരാട്ടി ചോദിച്ചു: -- 



ൽ 

ഒരുമയുടെ സുഖം 

തമ്പുരാട്ടി: 

ചീതേം, നീയിത്രമെലിഞ്ഞതെന്തേ?? 

ചിത: 

വേയലിത പണിയാണേ തമ്പരാട്ടീ 

തമ്പുരാട്ടി: 

വീട്ടി ന്െറ ചിന്ത മറക്ണ്ാവേറ നി??? 

ചീത: 

വേല യൊറഴിഞ്ഞീട്ടു നേരമില്ല 

തമ്പുരാട്ടി: 

4 അഠിയുവാനുണ്ടൊരു നൂവകൂട്ടം? 

ചീത: 

4: അറിയിയ്ക്കഠം തമ്പ്യാട്ടിക്കിഫ് മെങ്കില്?” 

തമ്പുരാട്ടി: 

““ഇടപ്പാഴും പുലയനു സ്നേഹമാണേഠ?" 

ചിത 

“എപ്പ്യോഴുമടിയ നോടിഷ്ടമാണേ." 

104. ചിന്ത _. വിചാരം. 

108 

104 

106. 

108 



0) 

തമ്പുരാട്ടി: 

'€കേപവും ശാഠ്യവമൊന്നുമില്ലേ??? 

ചീത: 

4 അരിശപ്പെടാറില്ല തമ്പുരാട്ടീ.” ഷി 
൬ 

തമ്പൃരാട്ടി; 

“എന്തെല്ലാം വേലകഠം ചെയ്യിടും നീ??? 

ചിത 

കതിരെല്ലാം കൊയ്ക്കുമെതിച്ചുകൂട്ടും " 119 

100. ശാല്ലം ട എന്തെങ്കിലും ഒന്നു വിചാരിച്ചാല് അതു 

സാധിക്കണമെന്നുള്ള നിര്ബന്ധം. 

അരിശപ്പെടുകട ദേഷ്യപ്പെടുക. അരിശം -- കോപം. 

ഇതു” സാധാരണ ഗ്രദ്ഥങ്ങളില് ഉപയോഗിക്കാ 

റില്ല. തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഠം മാത്രമേ 

അരിശം എന്നു പറയാറുള്ള. 

എന്നാരു 

അതുകൊണ്ടരിശം തീരാഞ്ഞിട്ടവ- 

നപ്പൂരചുറവം പാഞ്ഞുനടന്നു 

എന്നു” കുങ്ചന്നാധ്യ്യാ൪ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടു”. 

112, കതിരു” ട് ഇവിടെ നെല്ലിനന്െറ കതിരു” എന്നത്ഥം 
മെതിച്ചു” കതിരു ക്രട്ടിയിട്ട കാത് കൊണ്ടു ചവുട്ടി 

നെന്മണികഠം വേര്പെടുത്തി എടുത്തു”. 



231 

തമ്പൂരാടി: 

നെല്ലൊന്നും കൂലിയായ। കിട്ടുകില്ല?” 

ചീത: 4 ു 

4മയല്പായിക്കിട്ടന്നനഠഠം ചുരുങ്ങം?? 1 14 

തമ്പുരാട്ടി: 

സ്വന്തമായ” വീടും പറമ്പുമില്ലേ?? 

ചീതഃ ളു 
യ 

/അടിയങ്ങാം കാവല് കിടക്കയാണേ”” 116 

തമ്പുരാട്ടി: 

ച്ചരയില്ലേ നിങ്ങറംക്കു താമസിക്കാന്? 

ചീത: 

മേരുകൊച്ചുമാടേത്തില് പ്പാക്കയാണേ.?” 118 

തമ്പുരാട്ടി: 

വീട്ടിനുവാതിലുമൊന്നുമില്ലേ?? 

1 14, കാവല് കിടക്കുക ട് ഏതെങ്കിലും തമ്പുരാന്െറ 

പറമ്പു” സൂക്ഷിക്കുവാന് തമ്പുരാനെറ സ്ഥലത്തു 

കുടില് കെട്ടിപ്പാക്കുക. 



9൭ 

ചീത: 

“ഓലകൊണ്ടെന്നുമറച്ചുവയ്ക്കും?? 

തമ്പുരാട്ടി; 

േചടിയാവില്ലേ കിടന്നുറങ്ങാന്??? 

ചിത: 

190 

അടിയങ്ങാഠാക്കതിനൊന്നും ചേടിയില്ലേ?? 1ഉള 

തഴപുരാടി; 

പണമെല്ലഠം നിങ്ങളെവിടെ വയ്ക്കും? 

ചീത? 

€ക്ചണമെത്ചഠാക്കെവിടുന്നു തമ്പുരാട്ടീ? 

തമ്പുരാട്ടി; 

“പചണിചെയ്ത് കിട്ടന്നതെന്തു കാട്ടും?” 

നു. 

ചീത: 

അതീലെനത്തുമിച്ചം കരുതിവയ്കുഠന്? ിം 

യ പം യം 

124. എങ്ങഠംക്ക് -- ഞങ്ങംക്കു 

195. കരുതി വയ്യച്ഛക ട് സവ്ഖാദിക്കുക. 

] 94. 

190 



9 

തമ്പുരാടി; 

4 ആവശ്യംവന്നെങ്കിലെത്തുചെയും?? 

ചീത: 

₹ ““തൈവം തരുമെല്ലാം തമ്പുരാട്ടി” 198 

തമ്പുരാട്ടി: 

“ച്പാവത്ചാഠംക്കീശവരനയെത്തു ചെയ്യാന്??? 

ചീത: 
[ചി 

പാഠാവങ്ങാം 39 ടയമ്പ്യാ൯ കൂടെയൊണ്ടേ?? 180 

തമ്പുരാട്ടി: 

““നേരംചോക്കുണ്ടുനി൯ ചൊല്ലുകേഠംക്കാ൯* 

ചീത: 

നേരംപോല്ലിതു സത്യമാണേ.” 198 

180. ഉടയമ്പ്യാന് - ഉടയതമ്പുരാ൯ു ഈശ്വരന് 

പാവങ്ങറംക്കു ദ്ദൈവം എപ്പോഴും തൃൂണയുണ്ടു . 

ളു, ചൊല്ല് - പറച്ചില്. വത്തമാനം. 

നേരംപോക്കു” -- വിനോദം, 



“ അഞ്ച് 

ചീത അമ്മയായി. അവറം. 

കുഞ്ഞിനേയും കൊണ്ടു” തമ്പരാടി 

യുടെ അടുക്കല് ചെന്നു. കുഞ്ഞി 

നെ എങ്ങനെ വളത്തും? വേല 

യ്യൃധപോകുമ്പോഠം കുഞ്ഞിന്െറ 

അട്ടക്കല് ത കുഞ്ഞിനെ 

കുളിപ്പിച്ചു” ഒരുക്കിക്കൊണ്ടു നട 

ക്കാറില്ലേ? അവര” രോഗം വ, 

ന്നാല് എന്ത ചെയ്യും ഇങ്ങനെ 

പലതും തമ്പുരാട്ടിയും ' അറിയാ 

നുണ്ട്”. തമ്പുരാട്ടി ചീതയെ 

കണ്ടപ്പോഠം ആശ്ചര്യത്തോടെ. 

ചോദിച്ചു: .. 



ര്ാമ്മഡും മകനും . 

തമ്പുരാട്ടി; 

൫ 4:അല്ലല്ലാ, ചീതേ നീയമ്മയായോ?? 

ചീത; 

€തൈവം കയിഞ്ഞുകൊടടത്തതാണേ.?? 194 

തമ്പുരാട്ടി: ഥു 

ഏചരെന്തിവനെ വില്ല്ല്പിടടം ര്ധ്?... 

ചീതഃ 

“കുഞ്ചനെനാണെനെറ തമ്പുരാട്ടീ? 196 

തമ്പുരാട്ടി: 

€ “ഇപ്പോഴും പാടത്തൂഃപാകുമോ നീ...?? 

] ചിത: 

€“ചോകാതിരിക്ഷ്ില്ല തമ്പുരാട്ടീ?” 189 

തമ്പുരാട്ടി 

കുഞ്ഞിയെത്താനേ കിടത്തിയീട്ടോ? ?? 

നന്ന തനന്നത്നത്ത്നത്നനത്തതനനനനാ്മതളു 

184, കനിഞ്ഞു” - ദയവായി. കനിവു” - ദയം 

ല് 



ൽ കര്” 
ര് 3 ം . ചീത: 

ൂ മ് ് ച് ! നി 

ഗ്, ഒ്കഞ്ഞിക്ടിടാത്തര ഹംകൊണ്ടു പോകും? 140 
ഴ ശ് ഗ് സ് 

ൂ യ് ച ത ) ടി: 
നം മ്പൂരാടി; 
ചി ലു 
ക്. 

&€ വേ ലയെടുക്കുമ്പോളെത്തുചെയും??? 

ചീത: 

* മാവി൯തണലചിതകിടത്തുമെന്നും" 1429 

തമ്പ്രാട്ടി: 

& കുഞ്ഞു കരഞ്ഞ വിളീക്കയില്ലേ?? 

ചീത: 

“ചിലനേരം ചെന്നു മുലകൊട്ടക്കും..? 144 

ന 

€& കുരറേറററാല് ദനം പിടിക്കയീല്ലേ??ഃ 

ചീത: 

“ഇതുവരെ ദീനങ്ങളെന്നുമില്ലേ.3? 146. 

രി 

140. കഞ്ഞിക്കിടാത്തന് -- കൊപ്പുകട്ടിഎന്നത്ഥംം 

കിടാത്തന് കട്ടി. (ആചാരവാക്കു”) 
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തമ്പൂരാടി; 

“കുട്ടിക്കുറാപ്പയഡര് പൃശുകില്ലേ?? 

ൽ ചിത 

 എന്നുവച്ചാലെത്തു തമ്പുരാട്ടീ.” 149 

തമ്പുരാടി; 

“ചിരിയും കളികളുമൊക്കെയുണ്ടോ?? 

ത" 

€ തന്തയെക്കുണ്ടാത കുതിച്ചുചാടും."? 160 

തമ്പുരാട്ടി: 

“വത്തമാനങ്ങഠം പറയുമോടീ ?...?? 

ചീത: 

അമ്മ യെന്നെഴക്കെപ്പറയുമിപ്പോഠം.?" 169 
ി 

190. തന്ത -- അച്ല്ൂന്, 

ചം 



ആറ് 

മനുഷ്യരല്ലേ? ജീചിതത്തില് 

കഷ്ഠപ്പാടുകറം ധാരാളമുണ്ടാവും. 

ചിലപ്പോഠം സുഖക്കേടാകും. ചീ 

തയ്യു്ം അങ്ങനെ പററി. അവറം 

ദീനം പിടിച്ചു കിടന. വലിയ 

വിടടുകളില് കൃക്്ങ്കിലും ദീനം 

പിടിച്ചാല് ഡാാക്ലര് വരും. ചിത 

ദീനം പിടിച്ചു കിടന്നപ്പോഠം 

അതതൊന്നുമുണ്ടായില്ല. വിട്ടജോ 

ലി ചെയ്യതു” അവളുടെ ഭത്താവാ 

യിരുന്നു. 

തലമുടിയവുത്തു്, എല്ലരിച്ചു 

വീട്ടമുററത്തെത്തിയ ചീതയെ 
& 

കണ്ടപ്പോഠം തമ്പുരാട്ടി ചോ 

ദിച്ചു: _.. 



പ്രാരബ്ദും 

തമ്പുരാട്ടി: 

൫ &:അയുയ്യേറ ചീതേ,യിതെന്തു കോലം 

ല് 

[ത്ത 

[1 

നി??? തലമുടിയെല്ലാമറത്തുവേം നി ? 14 

ലീത: 

അടിയനുദിനം കലശലായി മ 
കുടിലില്കിടന്നു പോയ രണ്ടമമൃസം? 190 

തമ്പുരാൻ; 

€*എച്ലുകളെപല്ലാം തെളിഞ്ഞു, ക ഡ്യൂ 

മെന്മായിരുന്നു നിയക്കു ദീശം??? 98 
 ] 

൧ ത്ത. 

€& അരിവെന്തുവെ ളള. ചെല്ലാഞ്ഞതിനാല്. 
വയറ കാഠഞ്ഞണ്ടായദീനമാഴ ണ്” 160 

തമ്പുരാടി; 

€രേറഗം പിടിച്ചു കിടന്നഭനരം 

ഡോക്ല൪ വന്നില്ലേ മതന്ന നല്കാന്? 189 

ചീത: 

“കുഞ്ഞിക്കിടാത്തന്െറ തന്തഷേതേറ 
ഗുളിക വെള്ള ത്തിലുരച്ചുതന്നു ?? 1 04 ലാ ബാത്തു 
104, കോലംട രൂപം, വേദം 
102. ഡാച്ലര്-- ഇതു" ഇംഗ്ലീഷയവാക്കാണു', 
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തമ്പുരാടി: 
ചി 

വിട്ടിലെ ജോലികാം നോക്കുവാനായ് 

കൂട്ടരീലാരാനും വന്നിരുന്നേഠ?? 

ചീത: 

&4 അങ്ങേക്കു വീട്ടു പ്ചണിയെടുക്കാ- 

ടിയയെക്കാളം മിടുക്കുശൂടും?? 

തമ്പുരാടി: 

ചുലയനു വീട്ടപണീയെടുക്കാ൯ 

മടിതോന്നുകില്ലേ? കുറച്ചിലില്ലേ?? 

ചീത: 

' അങ്ങേരടുക്കകവേലചെയ്യഠ-- 

നിനി 

1 68, 

142. 

1114, 

ലവമാഠാമെന്തോന്നു തമ്പുരാട്ട്്? 

തമ്പുരാട്ടി; 

“ച്പേലയരാണെൌങ്കിലും നിങ്ങളത്രേ 

വലീയവഭരേക്കാളം ഭാഗ്യ മുഭള്ളാ൪. 
& 

1 68 

170 

179 

17 4. 

അങ്ങേക്കു” - അദ്ദേഹത്തിന്. ഇവിടെ ചീത 

ഭത്മാവിനെ മദ്ദേശിച്ചു പറയുന്നതാണു . 

അവമാനം - കുറല്യില് 

ഭാഗ്യമുള്ള ടം ഭാഗ്യമുള്ള വ൪. 



41 

ചീത: 

*“അടിയയിതേവരെക്കണ്ടില്ലല്ലോ 

കൊച്ചുമപ്യാനെവിടെപ്പേോയ” തമ്പരാട്ടീ?? 170 

തമ്പുരാടി; 

€നീയയ്യേറ തെററിദ്ധരിച്ചുപചോയി' 

ഞാനീന്നും കന്യകയാണു ചീദത.?? 1/8 

ചിത: അക് 
അഴകുള്ള തമ്പ്രാന് വന്തിടുടമ്പോ_ 

ഉടിയനെയന്ന മറക്കര്്മത? 180 

തമ്പുരാട്ടി; 

“പണമുള്ള വിട്ടിലെ ചെണ്മണിയായ' 

ഇയിയാരുമയ്യേഠ ജനിക്കരുതേ,? 188 

1 10, കൊച്പയ്വ്യാ൯ -- കൊച്ചുതന്പുരാന്. തമ്പുരാട്ടിയുടെ 
ഭത്താവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചു” ചിത പറയുന്നതാണു, 
കന്യക ട വിപ്താഫം കഴിയാത്ത പെണ്കുട്ടി, 

182. ചീതയുമായുള്ള പരിചയംകൊണ്ടു" തമ്പുരാടിക്കു' 
ഒരു കായ്യം ബോധ്യപ്പെട്ട; എജിയവരുടെ ജീവി 
തമാണട മെപ്പം. 

പെണ്മണി $ ത്രേ വ്തയുളുളൂ. സ്ത്രീ. 
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ു, 2 ഷ് റ 
ലി ഴ് റ് [ റ് 4 

ി ള്” 
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ല ച്് 

നം 
ഡു ക്രററുകാര് 

൦. ൦ മേനി 

കല്പരി 

വേളി 

വിതാനം 

കല്യാണദവേദി 

കാന്ത൯ 

റ്റ 

ഗ്രലിയാന് . 

മണവാളന് 

മിത്രം 

അരിശം 

കാവല് കിടക്കുക. 

കോലം 

കന്യക 

വാല്യഘോഷങ്ങറം 
ത് 

൧71വാടഠ ൭0 2൨൦ 0, 4. [4ടനഠഥി। 07ടടട, 1റിഗഥഡന. 

ന. ്ം 





ന 

॥ ഇ രം അര് നായര ആ അയ വ്യ ളം. സു  ി 
| 

൦ ി്യാടിപ്പണ്് 
തല 

” ബിഖ്ക്്യേദയങ്ങളില് സഹജമായ അത്ഭുതവും ജി 
ജ്ഞ്ഞാ ശശ വളത്തി, അവരുടെ വിജ്ഞാനസംസ്ല്യാരങ്ങ 
ഒ്ള്്ികസിപ്പിച്ച കൊണ്ടുവരുവാ൯ പയ്യാപ്പമായ രീതി 
യിലും ഭാഷയിലും രചിച്ചിട്ടക്മ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങ. നമ്മു 
സാഹിരതു' തിന്റെറ അനര്ഘമായ സമ്പത്താണു' .? 

മഫാകവി, ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു”. 
പ പ ി ം ി മം മു 

ന * വളന്നുവരുന്നു പദടരന്മാ൪ അവശ്യം അറിഞ്ഞിരി 
ക്കേണ്ട വിവി വിഷയങ്ങളെക്കുറി ച്ചു” ലളിതവും സുഗമവു ലല 
മായ ശൈലിയിരു പൃ,ംതിയിട്ടള്ള ഈ ഗ്രന്ഥപരമ്പര 

- അധ്യാപകന്മാക്കും അദധൂതാക്കാംക്കും ഒരുപോലെ അനു 
ല്യിരിളരറ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. 

എന്, ഗോപാലപിള്ള എം: ഏം 
പ്രിന്സിപ്പല്, രാജകീയ സംസ" കൃത കാളേ, 

തി രവനന്തപൂരം. ഴു ടി 

ൽ. % ര ൽ ടി . 
ഈ ഗ്രന്ഥങ്അമുടെ രചനയില്, ഓരോ ഘട്ടത്തീലുമുള്ള 

വിദു ാത്ഥികഴടടെ മനോവികാസം, താല്ലയ്യ്യങ്ങഥം, ഭാഷ 
സ്വാധീനത മുതലായവയെല്ലാം ഓചിതൃപൃവം പരിഗണി 
ച്ചിട്ടുടെ ഭന്നു കടന്ഭപ്പോം എനി! ദ വലിയ സന്തോഷം 
മോനി ഭാഷവുടെ ശ്രേണികരണത്തില് പ്രദര്ശിപ്പിച്ചി 
ട്ടുള്ള ഉചിതാഞെത പ്രശംസാര്ഹം തന്നെ. ബാലസാഫിതൃ 
ഗ്രന്ഥക്ങാം രചിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥകാരന്മാര് നിങ്ങളെ അനു 
കരിച്ചെയിരു !? 

എം. രാമകൃഷ്ണണു൯നായര് എം. ഏ. എല്. ററി. 
മലയാഉവകപ്പധൂക്ഷന്, ട്രെയിനിംഗ്” കോളേജു, 

യ്യ തിര്വനന്തപൂരം, 

എ പ് 
1 


